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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

 

Předložená práce se zabývá studiem podmínek kryogenního mletí na morfologii a mikrotvrdost 

částic titanu komerční čistoty. Práce má standardní formát. Je členěna do 3 kapitol, za kterými 

následuje samostatný závěr a seznam použité literatury. 

V 1. kapitole autor popisuje strukturu a vlastnosti titanu, charakterizuje výrobu Ti prášku a 

představuje metodiku kryomletí. Kapitola je zpracována pečlivě. Jsou v ní navíc uvedeny některé 

části, které nesouvisí bezprostředně s tématikou práce, např. části zabývající se vlivem příměsí na 

teplotu přechodu, které se týkají spíše fázových transformací ve slitinách Ti, nikoliv čistém 

materiálu. 

2. kapitola je věnována popisu studovaného materiálu a způsobu jeho přípravy a představení 

použitých experimentálních metod. Podobně jako  v 1. kapitole se i v této části autor nevyvaroval 

zařazení částí, které nemají žádný vztah s tématikou práce - zejm. část 2.4, kde se popisuje metoda 

sintrování elektrickým proudem, která se sice běžně používá ke kompaktizaci prášků, ale v této 

práci se takto připravené materiály nestudují. 

Hlavní část práce tvoří 3. kapitola, kde autor popisuje a diskutuje výsledky své práce. Zde je třeba 

ocenit vysokou kvalitu snímků mikrostruktury získané pomocí skenovací elektronové mikroskopie 

i příslušnou diskusi k těmto snímkům. V dalších částech autor diskutuje vliv kontaminace prášků 

intersticiálními prvky, což je velmi důležitý faktor výsledných vlastností prášků. Mikrotvrdost 

prášků autor charakterizuje pomocí standardní metody mikrotvrdosti. Soubor výsledků je relativně 

velmi rozsáhlý a zahrnuje i charakteristiky prášků připravených za jiných podmínek v rámci 

bakalářské práce jeho kolegy. 

Celkovou úroveň práce bych při zohlednění jazykové bariéry studenta charakterizoval jako velmi 

dobrou. Podobně se lze vyjádřit ke grafické úrovni práce. 

 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Mikrostrukturní charakteristiky (obr. 3.7 a 3.8)  vyhodnocené ze snímků SEM (obr. 3.2 a 3.3) 

nejsou očividně v souladu. Snímky SEM ukazují jasnou závislost velikosti i tvaru částic prášku na 

rychlosti mletí (obr. 3.2 vs. obr. 3.3), zatímco mikrostrukturní charakteristiky (distribuce velikostí 

resp. kruhovitosti – obr. 3.7 a 3.8 nevykazují téměř žádný rozdíl mezi vzorky 1 a 2. Mohl by se 

autor vyjádřit k této nesrovnalosti výsledků. 

2. Mohl by autor stručně popsat rozdíly přípravy vzorků pro obr. 3.1-3.3 vs. obr. 3.4-3.6. 

3. Mohl by autor okomentovat, jak vypadá vpich extrémně nízkým zatížením a jakým způsobem 

se vyhodnocuje jeho velikost, též s ohledem na následnou chybu měření mikrotvrdosti. 
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